
ДОКЛАД 
 
 На 21.10.2010 г. беше извършена комплексна проверка на “Елдоминвест” ООД, 
гр. Варна. Целта на проверката беше осъществяване на контрол върху компонентите и 
фактори на околната среда: атмосферния въздух, различните видове отпадъци и 
техните местонахождения, опасните химични вещества и смеси, отпадъчни води и шум, 
излъчван в околната среда.  
 Основната дейност на “Елдоминвест” ООД е производство и търговия с ел. 
домакински уреди и сервизна дейност. Производствената дейност се извършва на три 
района. 
 Район 1 – цех преси и разкрой, участък заварки, емайлиране прахово, 
инструментален цех, бояджиен цех и монтажен цех. 
 Район 2 – цех преси и разкрой, цех заварки, участък емайл и инструментален 
цех. 
  Район 3 – цех за тръбни нагреватели. Не са представени документи, 
удостоверяващи разрешения за промишлена дейност. В момента на проверката не се 
извършва дейност, но е видно, че такава е извършвана. 
 Резултати и заключения върху оценката на проверените компоненти и фактори 
на околната среда: 

1. Опасни химични вещества и смеси: 
Дружеството при своята дейност съхранява и употребява химични вещества и 

смеси и по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) е потребител по веригата. 
Налична е документацията по Приложение № 1 от Указанията за провеждане на 
контролна дейност по прилагането на REACH, същата с писма  е представена в РИОСВ 
– Варна. Необходимо е за част от използваните химикали да се изискат от доставчиците 
актуални информационни листове за безопасност. Производствената дейност се 
осъществява в 3 района. В район 1 в обособен склад за суровини се съхраняват: прахов 
емайл, триполифосфат, натриев нитрат, сода каустик, магнезиев оксид, прахова боя, 
препарат за дълбоко изследване, (Луберстонс 4211) в оригинални етикетирани 
опаковки върху дървени палети. В склад за материали се съхраняват компоненти за 
полууретана в метални варели оригинални, етикетирани, затворени. В район 2 на 
открито в 4 бр. в 1 m3 бидони се съхранява солна киселина. В района до мелницата в 
обособен склад, който е с ограничен достъп се съхраняват фрити (3 компонента), емайл 
за фланци, борна киселина, натриев нитрит в минимални количества. В склад за 
материали се съхраняват натриев молибдат, цинков сулфат, емайли, натриев 
триполифосфат, ДБСК (лабса) наредени на стелажи в обособен ъгъл. В район 3 се 
съхраняват в минимални количества магнезиев оксид в чували върху дървени палети 
(само половин палет в момента). 
  
 На основание чл. 28 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) давам следните задължителни 
предписания: 

1. Да се изискат от доставчиците на химични вещества и смеси информационни 
листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с чл. 31 на Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), при спазване на изискванията на 
Приложение 2 от същия регламент. Копия от ИЛБ  да се представят в РИОСВ – 
Варна. 
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2. Компонент “Води” 
В район 1 производствени отпадъчни води не се формират от разположените на 

площадката цехове.  
Битово – фекалните отпадъчни води се заустват в градска канализация. 

Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория, които не 
показват превишения на нормите. 

В район 2 производствените отпадъчни води се формират от цеха за емайлиране, 
като след неутрализация се заустват в градска канализационна мрежа. 

Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат по отделен тръбопровод и също 
се заустват в градска канализация. Представени са протоколи от изпитване, издадени от 
акредитирана лаборатория, резултатите от които не показват отклонение от нормите. 

Дъждовните води от площадката в район 2, чрез тръба се отвеждат в дере 
“Набланка”. При огледа на дерето не са констатира нерегламентирано изтичане на 
отпадъчни води. Съгласно Договор за продажба на питейна вода и отвеждане на 
отпадъчни води от 08.11.2004 г. сключен между дружеството и “ВиК – Варна” ООД, 
отпадъчните води, формирани от обекта се заустват в градска канализационна мрежа. 

В район 3 има изграден цех за тръбни нагреватели, за който не са представени 
документи удостоверяващи разрешение за експлоатация. В момента на проверката в 
цеха не се извършва дейност. Производствените отпадъчни води от този цех се 
формират при почистването (измиването) на тръбните нагреватели и след 
неутрализация се заустват в попивна яма заедно с формираните битово-фекални 
отпадъчни води от него.  

Дружеството е подало документи за издаване на разрешително за изграждане на 
улична и площадкова канализация и водопроводно отклонение за район 3. Проектът за 
включване на отпадъчните води в градска канализация, формирани от тази площадка, е 
одобрен от “ВиК – Варна” ООД. 

3. фактор “Отпадъци” 
За генерираните отпадъци от площадката № 1 с местонахождение гр. Варна, бул. 

“Вл. Варненчик” № 275 А и площадка № 2 – гр. Варна, “планоснимачен” № 6 до 
01.08.2010 г. дружеството е притежавало разрешение № 03-00-239-00/27.10.2006 г. за 
временно съхраняване на отпадъци. В РИОСВ – Варна е представен проект на програма 
за управление на отпадъците. Същият е върнат на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за 
управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г. с изм. и доп.) за привеждане в 
съответствие. На площадка № 1 отпадъците от нехлорирани моторни и хидравлични 
масла се съхраняват в обозначена с асфалтова основа площадка под навес, във варели с 
вместимост 200 л. Луменисцентните лампи се съхраняват в метален шкаф, разположен 
на бетонирана площадка. Металните отпадъци се съхраняват  в транспортен контейнер 
. Хартиените и картонени опаковки се съхраняват в две метални клетки, битовите 
отпадъци  се съхраняват в метални контейнери 4 m3 – 2 бр. Пластмасовите опаковки се 
съхраняват при хартиените и картонени опаковки.    

На площадка № 2 отпадъците с кодове 130205* и 130110* се съхраняват във 
варели 200 л. под навес, черните и цветни метали в контейнери – 3 бр. Хартиени и 
пластмасови опаковки се съхраняват в метална клетка с покрив. Отпадъци с кодове 
160601* и 200121* се съхраняват в метални бараки една до друга с ограничен достъп. 
Отпадъци от аноден скрап (магнезиев) се съхраняват под навес до металните бараки за 
отпадъци от  160601* и 200121*. Отпадъци от дърводелската работилница се 
съхраняват в чували – 030105. 



На площадка № 1 отпадъци с кодове 200136 се съхраняват на открито срещу 
пресовия участък, представляващи домакински ел. бойлери.  

Дружеството има заверени отчетни книги за дейности с отпадъци от РИОСВ – 
Варна, които се водят. 

Дружеството има площадка с местонахождение бул. “България” планоснимачен 
№ 5538 – цех за производство на нагреватели. В момента на проверката цеха не работи.                                                                                                                                   

 
На основание чл. 93, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 

86/2003 г. с изм. и доп.) давам следните предписания: 
1. Да се представи в РИОСВ – Варна проект на програма за дейности с отпадъци на 

дружеството за утвърждаване 
срок: 19.11.2010 г. 
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2. След въвеждане в експлоатация цеха за производство на нагреватели да се 

класифицират отпадъците по Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), които ще се 
генерират. 

                                                                                                                 отг.: управителя 
 
4. компонент “Атмосферен въздух” 

 
Предмет на дейност на дружеството е производство на битови електрически 

водонагреватели. Дейността се осъществява на три района. В район 1 разположен на 
бул. “Вл. Варненчик” № 275 се извършват следните дейности разпределени в отделни 
цехове: цех преси и разкрой, цех заварки – снабден с обща смукателна вентилация, цех 
прахово емитиране, в който са инсталирани : 1 бр. камера за бластиране (без 
аспирация), 1 бр. камера за боядисване, 1 бр. пещ за изпичане, цех тенекеджиен, цех 
инструментален, цех бояджиен, снабден с 1 бр. камера за прахово боядисване, 1 бр. 
камера за изпичане, с работно гориво природна газ, снабдена с аспирация и цех 
монтажен.  

Район 2 е разположен в ЗПЗ, п.п № 6. Дейностите извършвани в него са 
разпределени по цехове и участъци, както следва: цех заварки, цех пресово-разкроен, 
участък емайлиране, в който са инсталирани следните инсталации: 3 бр. кабини за 
впръскване на течен емайл с отделни аспирации, 1 бр. пещ, работеща на ел. енергия 
(без аспирация), 1 бр. пещ с работно гориво природна газ, отделен изход на атмосфера, 
линия за предварителна подготовка , състояща се от 2 бр. вани за обезмасляване, 2 бр. 
вани горещо промиване, 2 бр. вани студено промиване, 2 бр. вани киселинно 
промиване, снабдени със смукателна инсталация. 

Район 3 разположен в УПИ 3 5538, ЗПЗ, гр. Варна. Цех за тръбни нагреватели – 
обекта не е въведен в експлоатация. Изграден е през 2009 г. Инсталирани са следните 
машини и съоръжения: пълначна машина, разкройваща машина, редуктираща машина, 
огъваща машина, вани за промивка и пещ за отгряване на нагреватели, работеща с ел. 
енергия.  

За нуждите на район 2 е инсталиран 1бр. водогреен котел ОВМ 1000, с работно 
гориво природна газ.  

Дружеството е извършило собствени периодични измервания на емисии на 
вредни вещества, оатделяни в атмосферен въздух от организирани неподвижни 
източници за следните подобекти: аспирация на цех заварки, аспирация на плазмено 
рязане и поправка на заварки, аспирация на машинни заварки, кръгов шев, аспирация 
на ленти за обработка на съдържатели, аспирация на цех заварки, аспирация на заварки 



промишлени бойлери, аспирация заварки серпентини и водогреен котел, представени в 
РИОСВ – Варна. Резултатите са в НДЕ. 

Не са извършвани собствени периодични измервания на емисии на вредни 
вещества отделяни в атмосферен въздух от следните източници: аспирация към пещ и 
камера за емайлиране, разположена в район 1, аспирация към пещ прахово боядисване, 
разположена в район 1, аспирация към кабина 1 за впръскване на течен емайл, 
аспирация към кабина № 2 за впръскване на течен емайл, аспирация към кабина № 3 за 
впръскване на течен емайл, разположени в Район 2, аспирация към пещ изпичане на 
емайл, разположена в район 2. 

 
На основание чл. 26 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 

45/1996 г. с изм. и доп.) давам следните задължителни предписания:  
1. Да се извършат собствени периодични измервания на емесии на вредни 

вещества в атмосферен въздух от дейността на инсталациите цитирани в протокола, 
съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.) 
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5. фактор “Шум, излъчван  в околната среда” 

 
 Машините и съоръженията, които излъчват шум в околната среда са: в Район 1 – 
преси -63 т – 6 бр., грибел за разкрояване на ламарина от рулонен материал, гилотини – 
4 бр., щанцовъчна машина – цех монтажен. Инструментален цех – кароселен струг, 3 
броя програмни фрези, стругове – 3 броя, точкозаваръчни машини – 3 броя.  

Район 2 – машина за цифрово програмно управление SL 161, струг С 10, струг С 
11, струг 404, 2 бр. автоматични ножовки, резбо-машина, 2 бр. бормашини, 4 стругови 
автомата, машина за хидравлично налягане, роботи, машина за надлъжен шев, рунд 
машина, преси, тангенциална машина, установка лазерно рязане. 
 Район 3 – пълначна машина за магнезиев оксид, разкройваща машина, пълначна 
машина, редуцираща машина, огъваща машина. 
 Дружеството има направени собствени периодични измервания за нивата на 
шума, излъчван в околната среда за 2008 г. и 2010 г. (район 1 и район 2), които са в 
нормите.  
 
 


